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Технічне завдання
для проведення конкурсу
з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
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І. Загальні положення
Підстава та мета проведення Технічне завдання розроблене відповідно до вимог Закону України
конкурсу
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі по тексту – Закон) з метою
проведення конкурсного відбору суб’єктів
аудиторської
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов’язкового
аудиту
фінансової
звітності
Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.» (далі по
тексту – Замовник).
Інформація про замовника
Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «В.І П.»
Місцезнаходження
01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс
201
Ідентифікаційний код
31088546
Вид діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
Місце надання послуг
01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс
201
Посадова особа замовника, Начальник юридичного відділу Миронюк Інна Михайлівна
уповноважена на зв’язок з 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс
претендентами
201, тел. (044) 254-40-02, 254-40-07
mironuk@velta.kiev.ua
Інформація про предмет
послуг
Обсяг надання послуг
- Підтвердження річної фінансової звітності замовника з метою
надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо
підтвердження річної фінансової звітності);
- Підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика
(Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних
даних страховика);
- Підтвердження річної фінансової звітності замовника з метою
надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
- Додатковий звіт для наглядової ради замовника, що виконує
функції аудиторського комітету.
Вимоги до якості послуг
Виконавець повинен надати замовнику аудиторські послуги на
максимально можливому високому рівні для всебічного та повного
забезпечення інтересів замовника, забезпечивши при цьому
найвищий рівень професіоналізму, який вимагається для надання
таких послуг згідно з міжнародними стандартами аудиту, Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» та нормативно-правовими актами Аудиторської палати
України.
Аудиторський звіт виконавця повинен ґрунтуватися на
результатах надання аудиторських послуг та містити висновок про
те, чи представлена фінансова звітність за відповідний
календарний рік достовірно, в усіх істотних аспектах у
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Критерії залучення суб’єктів
аудиторської діяльності до
участі в конкурсі

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Документація за результатами наданих аудиторських послуг за
переліком, змістом, формою повинна відповідати законодавчим та
нормативним вимогам, що регулюють аудиторську діяльність та
відповідати Міжнародним стандартам аудиту.
Відповідно до умов договору, укладеного з учасником –
переможцем конкурсу.
У конкурсі вітчизняні та іноземні претенденти всіх форм власності
та організаційно-правових форм беруть участь на рівних умовах.
Національна валюта України
ІІ. Порядок подання конкурсних пропозицій
Претенденти повинні надати конкурсну пропозицію та
підтверджуючі документи.
Всі документи подаються у письмовій формі за підписом
уповноваженої посадової особи претендента з проставленням
печатки (за наявності). Копії документів повинні бути завірені
відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади та
П.І.Б. особи, яка засвідчила копію, її особистий підпис, дату
засвідчення копії, печатку претендента (за наявності).
Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або
надсилаються рекомендованими поштовими відправленнями.
Контактна особа замовника:
Начальник юридичного відділу Миронюк Інна Михайлівна
01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс
201, тел. (044) 254-40-02, 254-40-07
mironuk@velta.kiev.ua
Конкурсна пропозиція повинна розкривати інформацію щодо:
- забезпечення вимог до внутрішньої організації суб’єкта
аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий
аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з
описом політик та процедур, розроблених та впроваджених
суб’єктом аудиторської діяльності;
- досвіду надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності;
- розрахунку вартості і тривалості надання аудиторських послуг;
- розкриття інформації про достатній рівень кваліфікації та досвіду
аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг
відповідно до МСА;
- будь-яку іншу інформацію, яка може бути суттєвою при
проведенні оцінки конкурсних пропозицій.
Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом
аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на
умовах, визначених Законом, та які:
- відповідають встановленим Законом вимогам щодо надання
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес;
- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності;
- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного
з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися
послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом
цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу
від надання аудиторських послуг;
- загальна сума винагороди, отримана від підприємства, якому
надаються послуги з аудиту, щорічно не перевищує 15 відсотків
загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом
аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль;
- не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг
замовнику;
- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду
аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

відповідно до МСА;
- за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти
аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих
працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10
осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити
кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні
сертифікати
(дипломи)
професійних
організацій,
що
підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів
фінансової звітності;
- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг,
здійснену відповідно до вимог чинного законодавства;
- мають чинний договір страхування цивільно-правової
відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до
чинного законодавства;
- суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту,
аудитори, які залучаються до виконання відповідного завдання, є
незалежними від замовника.
Внесення
змін
або Претендент має право внести зміни або відкликати конкурсну
відкликання
конкурсної пропозицію до закінчення строку її подання.
пропозиції претендентом
Строк подання конкурсних Строк подання конкурсних пропозицій з 21.01.2019 р. по
пропозицій
25.01.2019 р.
ІІІ. Отримання, розгляд та оцінка конкурсних пропозицій
Отримання
замовником
Конкурсні пропозиції, що надійшли замовнику, вносяться до
конкурсних пропозицій
реєстру отриманих пропозицій. Конкурсні пропозиції, отримані
замовником після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
Кожен претендент має право подати лише одну конкурсну
пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку
подання конкурсних пропозицій..
Дата розгляду конкурсних 28.01.2019 року
пропозицій
Перевірка
конкурсних
На засіданні наглядової ради замовника конкурсні пропозиції
пропозицій
розглядаються та перевіряються на відповідність вимогам,
зазначеним у Законі та технічному завданні.
За результатами розгляду приймається рішення про допуск
претендентів до участі в конкурсі або про відхилення пропозиції у
разі виявлення невідповідності передбаченим вимогам.
Повідомлення про відмову в участі у конкурсі та відхилення
пропозиції надсилається претенденту протягом 2 робочих днів з
дня прийняття такого рішення наглядовою радою.
Аналіз та оцінка конкурсних
Допущені до конкурсу конкурсні пропозиції претендентів
пропозицій
аналізуються та оцінюються наглядовою радою
При оцінці враховуються:
- результати контролю якості послуг, що надаються претендентом;
- досвід надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності фінансових установ;
- професійна репутація суб’єкта аудиторської діяльності, достатній
рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з
обов’язкового аудиту;
- цінові критерії;
- інші критерії відбору відповідно до чинного законодавства.
Звіт про висновки процедури
За результатами аналізу та оцінки конкурсних пропозицій
відбору
наглядова рада складає звіт про висновки процедури відбору та
представляє правлінню обґрунтовані рекомендації щодо
призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які
мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору
суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового
аудиту фінансової звітності..
Призначення
суб’єкта
Правління ініціює скликання загальних зборів товариства та
аудиторської діяльності для формує пропозиції для загальних зборів про призначення суб’єкта
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надання
послуг
з аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
обов’язкового
аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації наглядової
фінансової
звітності ради, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного
замовника
суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги
замовнику. Якщо пропозиції правління не враховують
рекомендацій наглядової ради, то має бути наведено
обґрунтування відповідних пропозицій. При цьому, суб’єкт
аудиторської діяльності, запропонований правлінням, має бути з
числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у
конкурсі.
Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового
аудиту
фінансової
звітності
замовника
призначається загальними зборами товариства.
Оприлюднення
інформації
Інформація про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для
про призначення суб’єкта надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
аудиторської діяльності
замовника розміщується на офіційному веб-сайті замовника в
мережі Інтернет http://vip-ig.com протягом 3 днів з моменту

прийняття рішення про його призначення

